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Stimată clientă, stimate client,
Ne bucurăm că aţi ales un produs din gama noastră. Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, testate în mod amănunţit din domeniile căldură, greutate, tensiune, temperatură
corporală, puls, terapie, masaj, aer şi frumuseţe.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni de utilizare, să le păstraţi pentru utilizarea
ulterioară, să le puneţi la dispoziţie şi altor utilizatori şi să respectaţi indicaţiile.
Cu deosebită consideraţie
Echipa dumneavoastră Beurer

AVERTIZARE
• Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul
privat, nu în scop comercial.
• Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani şi persoane
cu capacitate fizică, senzorială sau mintală limitată sau fără
experienţă şi cunoştinţe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea
în siguranţă a aparatului şi înţeleg pericolele care rezultă din
aceasta.
• Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
• Lucrările de curăţare şi întreţinere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheaţi.
• În cazul în care cablul de racordare la reţea al acestui aparat
este deteriorat, acesta trebuie eliminat.
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Pachet de livrare
- aparat de ras pentru femei
- capac de protecţie
- 1 Accesoriu pentru exfoliere
- 2 piepteni de distanţare
- staţie de încărcare
- adaptor de reţea
- perie de curăţare
- prezentele instrucţiuni de utilizare

Explicaţia simbolurilor
Următoarele simboluri apar în instrucţiunile de utilizare şi pe plăcuţa de identificare:
AVERTIZARE
		
		

Indicaţie de avertizare privind pericolele de accidentare
sau riscurile
pentru sănătatea dumneavoastră.

ATENŢIE
		

Indicaţie de siguranţă privind posibile daune la nivelul
aparatului/accesoriilor.

INDICAŢIE

Indicaţie privind informaţiile importante.

INDICAŢIE

Poate fi utilizată în cadă sau sub duş.

Aparatul prezintă izolaţie dublă de protecţie şi corespunde, prin urmare, clasei de
protecţie 2.
A se utiliza exclusiv în spaţii închise.

1. Utilizare conform destinaţiei
Acest aparat de ras pentru femei vă garantează o depilare simplă şi eficientă. Datorită capului
de ras mobil, aparatul de ras se adaptează în mod optim pielii pentru a îndepărta părul chiar şi
în zonele mai dificile. Puteţi utiliza aparatul de ras pe pielea uscată sau udă. Accesoriul pentru
exfoliere ajută la îndepărtarea delicată a celulelor de piele moarte, evitându-se astfel creşterea
sub piele a firelor de păr.
Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucţiuni de utilizare.
Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecţiuni produse ca urmare a utilizării
necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.
Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în gospodărie, nu uzului comercial.

3

2. Indicaţii de siguranţă
Citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni de utilizare! Nerespectarea următoarelor indicaţii poate
conduce la vătămări corporale sau daune materiale. Păstraţi instrucţiunile de utilizare şi permiteţi
şi altor utilizatori accesul la acestea. Predaţi aceste instrucţiuni la înstrăinarea aparatului.
AVERTIZARE
• Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.
• Când aparatul este în funcţiune, copiii trebuie supravegheaţi.
ATENŢIE
• Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că aparatul şi accesoriile nu prezintă deteriorări vizibile. În cazul în care aveţi îndoieli, nu utilizaţi aparatul şi adresaţi-vă comerciantului
dumneavoastră sau Serviciului pentru clienţi.
• Nu trageţi, nu răsuciţi şi nu îndoiţi cablul electric.
• Evitaţi poziţionarea cablului electric peste obiecte ascuţite şi contactul acestuia cu
obiecte ascuţite.
• Introduceţi alimentatorul într-o priză montată corect.
• Nu deschideţi în niciun caz carcasa.
• Nu apropiaţi aparatul de obiecte ascuţite.
• Dacă aparatul a căzut sau a suferit alte daune, nu mai este permisă utilizarea acestuia.
• Aparatul trebuie oprit şi scos din priză după fiecare utilizare şi înainte de fiecare
operaţiune de curăţare.
AVERTIZARE: Pericol de electrocutare
Fiind un aparat electric, acest aparat se va utiliza cu atenţie şi precauţie pentru a evita
pericolul de electrocutare.
Din acest motiv, utilizaţi aparatul
• exclusiv cu alimentatorul livrat şi doar la tensiunea de reţea indicată pe alimentator
• doar dacă aparatul sau accesoriile acestuia nu prezintă defecte vizibile,
• niciodată în timpul unei furtuni.
În cazul defectelor şi deranjamentelor în funcţionare, opriţi imediat aparatul şi scoateţi-l
din priză. Nu trageţi de cablul electric sau de aparat pentru a scoate ştecărul din priză.
Nu ţineţi şi nu transportaţi niciodată aparatul de cablul electric. Nu apropiaţi cablurile de
suprafeţele calde.
Asiguraţi-vă că staţia de încărcare, ştecărul şi cablul nu intră în contact cu apa sau alte
lichide.
Prin urmare, utilizaţi staţia de încărcare
• numai în spaţii interioare uscate,
• doar dacă aveţi mâinile uscate,
• niciodată în cadă, sub duş sau lângă chiuvete pline cu apă,
• niciodată în piscine, căzi cu hidromasaj sau la saună,
• niciodată în aer liber.
Nu încercaţi niciodată să scoateţi staţia căzută în apă. Scoateţi imediat ştecărul din priză.
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AVERTIZARE: Reparaţii
• Reparaţia aparatelor electrice poate fi efectuată numai de către persoane de specialitate. Reparaţiile efectuate în mod necorespunzător pot pune în pericol utilizatorul.
În cazul unei defecţiuni sau deteriorări, solicitaţi reparaţia aparatului la un atelier de
specialitate autorizat.
• În cazul defectării alimentatorului sau a cablului acestuia, acestea trebuie înlocuite de
un comerciant autorizat.
• Pentru a comanda piese de schimb (Accesoriu de ras, accesoriu de exfoliere), vă
rugăm consultaţi lista cu adresele de service.
AVERTIZARE: Pericol de incendiu
Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea prezentelor instrucţiuni de utilizare poate duce în anumite condiţii la incendii!
Prin urmare, nu utilizaţi aparatul
• nesupravegheat, în special atunci când se află copii în apropiere,
• acoperit, de exemplu, cu o pătură, perne etc.
• în apropierea benzinei sau a altor substanţe uşor inflamabile.
Indicaţie: Eliminarea ca deşeu
Respectaţi dispoziţiile locale privind eliminarea materialelor. Vă rugăm să eliminaţi
aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) privind aparatele electrice şi electronice vechi.
Pentru întrebări suplimentare adresaţi-vă autorităţii responsabile cu eliminarea
deşeurilor.
Scoateţi acumulatorul înainte de a preda aparatul la un punct de reciclare oficial. Pentru a îndepărta acumulatorul, scoateţi aparatul din staţia de încărcare şi lăsaţi motorul
să funcţioneze până la oprirea completă. Înlăturaţi capacele din faţă cu ajutorul unei
şurubelniţe şi desfaceţi şuruburile de dedesubt. Îndepărtaţi apoi acumulatorul. Predaţi
acumulatorul uzat la un punct de colectare.

3. Descrierea aparatului
1. Cap de ras mobil
2. Accesoriu de ras interschimbabil
3. Accesoriu de exfoliere interschimbabil
4. Capac de protecţie
5. Pieptene de distanţare mic
7/10
6. Pieptene de distanţare mare
7. Întrerupător Pornit/Oprit iluminat
8. Lumină LED
9. Mufă de încărcare
10. Indicator de control
pentru încărcare
11. Staţie de încărcare
12. Mufă pentru blocul de alimentare
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4. Utilizare
• Îndepărtaţi ambalajul.
• Verificaţi aparatul, ştecărul şi cablul cu privire la deteriorări.
• Racordaţi aparatul la reţeaua electrică. Aparatul trebuie să fie oprit.
• Amplasaţi cablul într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.
• Anterior primei utilizări, încărcaţi aparatul timp de 2 ore.
• Dacă becul de control pentru încărcare luminează intermitent încet, înseamnă că acumulatorul se încarcă. De îndată ce indicatorul luminează în permanenţă aparatul este încărcat
complet
ATENŢIE
• Din motive de igienă, nu utilizaţi aparatul împreună cu alte persoane
• Aparatul pornit nu trebuie să intre în contact cu alte părţi ale corpului (de exemplu,
		 gene, părul de pe cap etc.), îmbrăcăminte sau şnururi pentru a evita pericolul de
		 accidentare şi blocarea sau deteriorarea aparatului
• Nu utilizaţi aparatul în cazul iritaţiilor, varicelor, eczemelor, coşurilor, aluniţelor (cu păr)
		 sau rănilor fără a consulta în prealabil un medic. Acelaşi lucru se aplică pacienţilor cu
		 un sistem imunitar slăbit sau care suferă de diabet, hemofilie sau insuficienţă
		 imunitară.
• Dacă becul de control pentru încărcare luminează intermitent încet, înseamnă că
		 acumulatorul se încarcă. De îndată ce indicatorul luminează în permanenţă aparatul
		 este încărcat complet
		 Ulterior puteţi folosi aparatul în regimul de funcţionare cu acumulator. Nu este posibilă
		 funcţionarea cu alimentare de la reţea.
• Dacă becul de control pentru încărcare luminează intermitent rapid, înseamnă că
		 acumulatorul este gol. Încărcaţi aparatul aşezându-l pe staţie sau conectându-l la
		 adaptorul de reţea.
• Cu acumulatorul încărcat, aparatul poate funcţiona aprox. 30 de minute fără a fi cuplat
		 la priză.
INDICAŢIE
• Acumulatoarele nu au de la început capacitatea totală de încărcare. Pentru a atinge
		 capacitatea totală a acumulatoarelor, încărcaţi-le complet înainte de prima utilizare a
		 aparatului, lăsaţi-le apoi să se descarce complet şi încărcaţi-le din nou complet.
		 Pentru a mări durata de viaţă a acumulatoarelor, acest proces de încărcare/descărcare
		 trebuie repetat cât mai frecvent posibil.
• Aparatul de ras pentru dame poate fi utilizat sub duş sau în cadă, respectiv curăţat sub
		 jet de apă.
• În cazul utilizării pe piele uscată, aceasta trebuie să fie uscată şi să nu prezinte urme
		 de sebum.
• În cazul utilizării pe piele udă este important ca pielea să fie suficient de umedă pentru
		 ca aparatul să poată aluneca în mod optim pe piele. Şi gelul de duş sau săpunul sunt
		 favorabile.
• Nu utilizaţi loţiuni alcoolice înainte şi după depilare.
• Nu presaţi capul de ras cu prea multă forţă pe piele pentru a evita iritaţiile.
• Anterior depilării, curăţaţi temeinic capul de ras. Astfel se reduce pe cât posibil riscul de
infecţii.
• Apăsaţi întrerupătorul Pornit/Oprit pentru a porni aparatul.
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• LED-ul asigură o luminozitate optimă pentru a putea descoperi şi îndepărta chiar şi firele cele
mai fine.
• Întindeţi pielea cu mâna liberă, astfel încât firele de păr să se ridice.
• Conduceţi aparatul încet, uniform şi fără presiune, cu partea iluminată împotriva direcţiei de
creştere a părului. Deoarece firele de păr nu cresc întotdeauna în aceeaşi direcţie, conduceţi
aparatul pe piele în diferite direcţii pentru a obţine un rezultat optim.
Utilizarea accesoriului de exfoliere
Accesoriul de exfoliere îndepărtează pielea uscată, moartă şi încetineşte creşterea părului.
• Îndepărtaţi accesoriul de ras trăgând uşor de acesta.
• Introduceţi accesoriul de exfoliere.
• Porniţi aparatul şi mişcaţi-l pe piele prin apăsarea uşoară.
Utilizarea pieptenilor de distanţare
Cu ajutorul pieptenilor de distanţare puteţi tăia părul dumneavoastră la două lungimi diferite:
• Pieptene de distanţare mic 4 mm
• Pieptene de distanţare mare 8 mm
• Aşezaţi pieptenele dorit pe capul de ras în aşa fel încât dinţii pieptenelui să fie îndreptaţi spre
partea iluminată.
• Porniţi aparatul şi conduceţi-l întotdeauna împotriva direcţiei de creştere a părului
• Aveţi grijă ca suprafaţa pieptenelui să rămână întotdeauna în contact cu pielea.

5. Îngrijire şi depozitare
AVERTIZARE
• Scoateţi aparatul din priză înainte de orice operaţiune de curăţare.
• Curăţaţi aparatul numai conform instrucţiunilor. Se interzice cu desăvârşire
pătrunderea de lichide în aparat sau accesorii.
• Pentru a curăţa capul de ras, apăsaţi tastele de deblocare ale foliei de ras detaşabile şi
îndepărtaţi-o pe aceasta de pe aparat.
• Suplimentar, lamele de ras pot fi îndepărtate de pe capul de ras şi curăţate sub jet de
apă. Înainte de a curăţa capul de ras în acest mod, puteţi îndepărta părul de pe aparat
cu ajutorul periuţei.
• Aplicaţi la fiecare jumătate de an ulei pentru maşina de cusut pe folia de ras şi pe trimmer.
• Utilizaţi aparatul din nou abia când acesta s-a uscat complet.
• Nu spălaţi niciodată aparatul în maşina de spălat vase!
• Nu folosiţi agenţi de curăţare agresivi sau perii dure!
Curăţaţi aparatul decuplat şi răcit cu o cârpă moale, uşor umezită şi cu un agent de
curăţare blând. Ştergeţi apoi cu o cârpă moale, care nu lasă scame.
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6. Piese de schimb şi piese de uzură
Număr de articol şi număr
de comandă
Accesoriu de ras interschimbabil

163.701 *

Accesoriu de exfoliere interschimbabil

163.702 *

Pieptene de distanţare (4 mm)

163.703 **

Pieptene de distanţare (8mm)

163.704 **

Pensulă pentru curăţat

163.705 **

Capac de protecţie

163.706 **

Adaptor de reţea

163.153 **

Staţie de încărcare

163.707 **
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* 		 Disponibil în comerţ sau la punctul de service de la adresa menţionată (în lista cu adrese
		 ale punctelor de service)
** Disponibil la punctul de service de la adresa menţionată (în lista cu adrese ale punctelor
		 de service)
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